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Ida Texéll 
förbundsdirektör/räddningschef

När jag summerar året konstaterar 
jag hur väl och professionellt vi har 
utfört vårt uppdrag. Jag kan inte 
annat än uttrycka min djupaste 
respekt och tacksamhet för det 
goda arbete och fina resultaten som 
vi utförde under 2016. Jag är stolt 
över att få leda en så kompetent och 
professionell organisation, att se hur 
vi utvecklas och står starkare för att 
möta framtiden.

2016 års resultat blev ett överskott 
med 2,5 mkr och förbundets 
kostnader gällande övertid och 
timtid har överskridit budget. 
Vidare har driftskostnaderna varit 
mer omfattande än budgeterat. 
Förbundet har fortsatt behov av 
att kontrollera kostnader och öka 
intäkter för att möta framtidens 
ekonomiska läge.

“För att mogna människan behövs både grundkunskap 
och avgrundskunskap” berättade ärkebiskop Ante 
Jackelén vid rikskonferensen i Sälen. Vår vän och 
kollega Anders Swärd skadades svårt i samband med 
insats och lämnade oss den 9 februari 2016. På så sätt 
var det ett år då Brandkåren Attunda ställdes inför 
avgrundskunskap men genom varandras stöd och 
omtanke mognade vi tillsammans.  

2016 var även ett år då betydelsen 
för hållbar utveckling formulerades. 
Att vi gemensamt verkar för 
ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet kom att uttryckas i Agenda 
2030. Ett av målen i Agenda 2030 
handlar om säkra samhällen och jag 
vill understryka att det aldrig varit 
viktigare att ifrågasätta populism, 
protektionism, polarisering och post-
truth. 

Vi som arbetar inom räddnings-
tjänsten vet vad det innebär – att 
osjälviskt och med godhet göra det 
bästa vi kan för invånare, samhället 
och världen. Räddningstjänsternas 
arbete runt om i världen är en 
förebild i arbetet för att värna 
mänskliga rättigheter och bidra 
till att utveckla samhällen som är 
inkluderande och trygga. 

Att leda så att vi alla inom 
räddningstjänsten kan se varandra 
som förebilder och sprida budskapet 
om att godhet föder godhet är 
min absoluta passion. Tillsammans 
fortsätter vi göra det bästa vi kan för 
världen, med Anders Swärds ord som 
ledstjärna: ”Ge aldrig upp. Aldrig”.

Gör det bästa för världen

Fakta Agenda 2030
17 mars presenterade regeringen en delegation som ska arbeta med hur 
Sverige ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. 

Ida Texéll har valts ut av regeringen som en av sju experter som ska ingå   
i den nationella delegationen. 

Fakta Magma
I slutet av 2015 startade Ida 
Texéll nätverket Magma, 
som är ett nätverk som 
arbetar för fler kvinnor på 
ledande positioner och mer 
diversifierade ledningsgrupper 
inom svenskt räddningstjänst 
och svensk krisberedskap. 
Under 2016 anordnades 
tre nätverksträffar.

Johan M
arklund
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Camilla Janson ny ordförande 
1 januari 2017 tar Camilla över ordförandeskapet i förbundsdirektionen. Hon 
har suttit med i direktionen i flera år och har god kunskap om verksamheten 
och är även kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

 

Vad är ditt viktigaste uppdrag som förbundsordförande? 
– Att fortsätta det goda samarbetet vi har i direktionen med 
personalen, mellan medlemskommunerna och att vara tydlig i dialogen 
med medborgarna samt utveckla verksamheten och säkerställa 
förbundets ställning som part i ett föränderligt samhälle.

Henrik Thunes  
ordförande förbundsdirektionen

För mig som politiker är det viktigt 
att stå upp för värden som bekämpar 
främlingsfientlighet som hotar 
att splittra våra samhällen. Den 
framväxande populismen erbjuder 
förenklade lösningar på komplexa 
problem, men det är viktigt att 
kontrollera fakta och visa civilkurage. 
Forskning visar att gemenskap och 
relationer ökar människors känsla 
av trygghet och bygger förtroende i 
samhället. Alla människor har rätt till 
liv, säkerhet och frihet. 

Det finns en positiv trend – ett 
växande engagemang hos våra 
medborgare, som organiserar sig 
genom frivilliga resurser, hjälper 
en medmänniska och höjer sin röst 
när något är fel. Människor som är 
beredda att agera när det behövs. För 
medlemskommunerna är det viktigt 

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i och det ska 
gälla alla områden. Kriser och hot kan uppstå snabbt, 
men de kan också växa fram långsamt. Oavsett läge bör 
det finnas en grundläggande förmåga i samhället att 
hantera sådana händelser. En fungerande samverkan 
stärker förmågan att agera snabbt. Jag är mycket stolt 
över hur samarbetet med flera aktörer har utvecklats 
och fördjupats under 2016.

att minska utanförskapet så att fler 
kan känna sig inkluderade i samhället. 
Goda relationer mellan olika aktörer 
är avgörande för att det ska vara 
möjligt. 

Det är med stor respekt och 
ödmjukhet jag konstaterar hur 
Brandkåren Attunda gjort sitt bästa 
under ett år som färgades av sorg 
med förlusten av en djupt uppskattad 
kollega, Anders Swärd. Jag är 
imponerad över hur ni överträffat 
samtliga mål och levererat goda 
resultat, trots en hög ambitionsnivå 
och utmanande situationer.

Å förbundsdirektionens vägnar 
vill jag ta tillfället i akt och tacka 
chefer, ledare och medarbetare på 
Brandkåren Attunda för ett utmärkt 
arbete 2016 och uppmuntra att 

fortsätta det förebyggande arbetet 
med hembesök, social hållbarhet och 
utveckling av nya samarbeten.  

Tillsammans skapar vi ett olycksfritt 
samhälle!

För ökad trygghet och säkerhet
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Förbundsdirektionen 2016
Järfälla kommun

Claes Thunblad (S), ledamot
Cecilia Löfgreen (M), ersättare  
 

Knivsta kommun   

Klas Bergström (M), ledamot
Claes Litsner (S), ersättare

Järfälla kommun

Lars Markstedt (L)

Knivsta kommun

Rune Lundin (M)

*Oskar Weinmar, ersatte Per-Erik Kanström 15 februari.

Revisorer

Sigtuna kommun

Ibrahim Khalifa (S), ledamot
Olov Holst (M), ersättare

Sollentuna kommun

Henrik Thunes (M), ordförande
Freddie Lundqvist (S), ersättare 

Upplands-Bro kommun

Camilla Janson (S), vice ordförande
Fredrik Kjos (M), ersättare

Upplands Väsby kommun

Mathias Bohman (S), ledamot
Oskar Weinmar (M), ersättare*

Sigtuna kommun

Lars-Göran Sörqvist (M)

Sollentuna kommun

Pia Franzén (M)

Upplands-Bro kommun

Roger Gerdin (S)

Upplands Väsby kommun

Hans Nordlander (KD)
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Ledning och styrning

Ekonomi

Strategier operativt 
system

Teknik
(Fordon, fastigheter IT)Produktion

Distrikt
Järfälla

Distrikt
Knivsta

Distrikt
Märsta/Sigtuna

Distrikt 
Sollentuna

Distrikt
Upplands-Bro

Distrikt
Upplands Väsby

Kvalitets- och 
projektledning

Administration
(HR, lön, rekrytering)

Strategier olycks-
förebyggande arbete

Kommunikation

Brandkåren Attundas organisation

Brandkåren Attundas organisation

Flera medarbetare 
i organisationen 
bidrar till utveckling 
av metoder och 
verksamhet. 

Sedan omorganisationen 2014 har Brandkåren Attunda arbetat för att arbeta 
närmare medlemskommunerna och för att effektivisera ledning och styrning. 

Under året har ett styrkort utvecklats för bättre verksamhetsuppföljning som redovisas månadsvis för 
ledningsarena och distriktschefer. Målet är att få förståelse för varandras roller och uppdrag. 

Processägarorganisation
För att säkerställa att verksamheten arbetar på ett enhetligt sätt, med kontinuerlig 
utveckling inom olika områden, har Brandkåren Attunda valt att arbeta 
processorienterat. Processerna sker inom två huvudområden: Olycksförebyggande 
arbete och Räddningsinsats. 

2015 skapades en decentraliserad processägarorganisation som fördelar ansvaret 
mellan processägare. Syftet är att flera medarbetare i organisationen bidrar till 
utveckling av metoder och verksamhet. 

Under 2016 gjorde en stor översyn av kvalitetsledningssystemet som beskriver hur 
olika processer ska drivas på Brandkåren Attunda. Arbetet beräknas bli klart 2017.

Bilden visar Brandkåren Attundas organisation. 
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Brandkåren Attundas styrsystem
Brandkåren Attundas styrsystem består av handlingsprogram, 
verksamhetsplan, enhets- och produktionsplaner och distriktsplaner. 

Dessa planer beskriver målsättningar för de olika delarna av verksamheten. 

Handlingsprogram 2016-2019
Det nya handlingsprogrammet beskriver Brandkåren Attundas vision och effektmål 
för ett säkert, tryggt och hållbart samhälle.  

Syftet med handlingsprogrammet är 
att skapa struktur och samordning 
i arbetet för skydd mot olyckor och 
därigenom öka säkerhet och trygghet 
för invånarna genom att minska 
antalet oönskade händelser och dess 
konsekvenser.  

Målbilden beskrivs i Brandkåren 
Attundas vision: Ingen ska skadas 
eller omkomma i olyckor, mindre ska 
förstöras vid olyckor. Två effektmål 
styr vilka prestationsmål som 
verksamheten sätter upp i syfte att nå 
dessa effekter i samhället. Bilden beskriver kortfattat handlingsprogrammet. 

Bilden visar Brandkåren Attundas styrssystem.
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Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas övergripande styrdokument som 
förbundsdirektören beslutar och redovisar för godkännande av direktionen.   

Den beskriver utvecklingsuppdrag för verksamhet och organisation samt vilka prestationsmål som ska uppfyllas under året. 
I medlemskommunerna ska prestationerna märkas i form av förbättrat skydd, färre olyckor och minskade konsekvenser av 
dessa.

Bilden på Brandkåren Attundas verksamhetsplan med prestationsmål.
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Prestationsmål

Prestationsmål Resultat Måluppfyllnad

1. Utbilda och öva den enskilde för 
frekvent olyckshantering och 
nödsituationer. 

Hembesök och informationsträffar har genomförts i samtliga 
kommuner. Antalet externutbildningar har överstigit målet. Läs 
mer under Utbildning och information om externutbildning och 
hembesök.

2. Etablera kunskap om riskutsatta 
grupper och kommunikationsvägar.

Kartläggning om riskutsatta grupper är klar. Den ska användas för 
att prioritera rätt och anpassa budskap. 

3. I partnerskap stärka riskutsatta 
gruppers förmåga att förebygga brand i 
hemmiljö.

Brandkåren Attunda har utvecklat koncept för uppsökande 
verksamhet för att nå riskutsatta grupper. 

4. Genom tillsyn stärka att riskutsatta 
grupper har ett skäligt brandskydd.

Tillsynsverksamheten har under året varit ansträngd på grund av 
rekryteringssvårigheter och vilket har gjort att målet för farlig 
verksamhet, 2:4-anläggningar, inte fullt uppnåtts. 
Tillståndsgivning och arbetet med att stödja kommunerna vid 
nybyggnation och i planärenden har uppfyllts.

5. Utreda de frekventa olyckssambanden 
och informera via partnerskap.

Utfört. Läs mer under Insatsutvärdering och Olycksutredning. 

6. Minska samhällets responstid för 
skadeavhjälpande åtgärder vid frekventa 
olyckor där människor skadas och 
omkommer.

Responstiden har ökat något till följd av ökade larmtider hos SOS 
Alarm, men minskat för prioriterade ärenden. Läs mer under Det 
operativa systemet.

7. Etablera kunskap och mätning om 
kontrollövertagande vid frekventa 
olyckor där människor skadas och 
omkommer.

Definition av begreppet kontrollövertagande, rutin för 
rapportering till räddningscentralen och ett 50-tal mätningar är 
gjorda.

8. Utveckla system för ledning och taktik 
vid stora olyckor.

Brandkåren Attunda är nu aktiva i samarbete kring 
beredskapsfunktion RCB (räddningschef i beredskap) och 
informationsspridning mellan regionens aktörer har utvecklats i 
WIS (webbaserat informationssystem). Förmågebeskrivningar har 
tagits fram för samtliga ledningsnivåer och för regional 
samverkan. 

9. Kartlägga samverkande gränssnitt 
med samarbetspartners för bättre 
inriktning och samordning.

Uppföljning görs kontinuerligt. 



11BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2016

Utvecklingsuppdrag
Utvecklingsuppdrag Resultat Måluppfyllnad

1. Olycksförebyggande verksamhet – 
riskutsatta grupper

En projektgrupp är utsedd och arbetar med uppdraget. De 
riskutsatta grupperna i medlemskommuner är kartlagda. 

2. Social hållbarhet – fokus på barn och 
unga

Flertal projekt genomförda. Läs mer under Utbildning och 
information. 

3. Systemledning – utveckla regionens 
totala förmåga

Samarbete med trafikövervakningen i Sigtuna kommun och 
utbildningar för poliser i Järfälla och Sollentuna. 

4. Översyn av förbundsordning Översynen har senarelagts till följd av att god förankring med 
medlemskommuner behöver tillses. 

5. Kompetenslyft – med värdegrund som 
kompass

Utfört. Läs mer under Kompetenslyftet.

6. Miljöarbete En ny riktlinje för användning av skum har tagits fram. 

7. Effektivare arbete Projektets inriktning ändrade fokus. Läs mer under Effektivare 
arbete.

8. Ny grafisk profil I juni lanserades den nya grafiska manualen som stödjer arbetet 
med verksamhetens grafiska profil.

9. Externa webbplatsen Lanserades i december 2015. Fortsatt utveckling sker.

10. Ny brandstation i Sollentuna Projektering och detaljritningar klara. Läs mer under Sollentuna – 
ny brandstation.
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Framtidsspaning och omvärld
Framtidens välfärd befinner sig i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman 
med det globala. De stora trenderna handlar om globalisering, migration och 
urbanisering. 

Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag 
för invånare och medarbetare. För Brandkåren Attunda innebär det bland annat att arbeta med digital transformation för 
resultatmässiga, sociologiska och ekonomiska effekter.

Under 2020-talet kommer befolkningen ställa högre krav på service, funktionalitet och tillgänglighet. Det beror delvis på den 
tilltagande befolkningstillväxten inom Sverige till följd av rörligheten mellan länder i Europa och ökat barnafödande, men också 
på digitaliseringen som bidrar till människors ökade medvetenhet.  
 
Följande trender som påverkar offentliga sektorn:

• Utmaningar i välfärdens finansiering.
• Digitalisering.
•  Förändring i demografi i form av ålderspucklar.
•  Ökad urbanisering och ökning av kollektivtrafik.
•  Globaliserade och nya framtida marknader.
• Klimatförändringar. 

Framtidsutmaningarna för räddningstjänsten kommer handla om en mer utbyggd och komplex infrastruktur, en allt mer 
polariserad befolkning och ökande socioekonomiska klyftor samt klimatförändringar. Det beräknas bli stora pensionsavgångar 
inom de närmsta åren, vilket bidrar till ekonomiska utmaningar och att behålla kompetens inom området.
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Välfärdens finansering
För att finansiera välfärden krävs effektiviseringar, nya finansieringsmodeller 
och utveckling av delningsekonomi. Kraftig befolkningstillväxt är en trend 
under 2020-2040.   

Fram till 2020 har de ekonomiska förutsättningarna i kommuner och landsting varit gynnsamma och Sverige har varit inne i en 
högkonjunktur. ¹ Högkonjunkturen har lett till svårigheter för offentlig sektor att matcha pris/löneutveckling för att rekrytera 
kvalificerad personal. 

De starka resultaten har fram till 2020 inneburit en hög investeringstakt. Urbaniseringen och befolkningsökningen gör att det 
finansiella sparandet inom kommunerna visar ett totalt nationellt underskott om 500 mdr kronor år 2016. Till följd av fortsatta 
investeringar kommer kommunernas lån för investeringar år 2024 att uppgå till 1 000 mdr kronor. 2025 blir räntekänsligheten 
påtaglig och det är en viktig fråga i hur kommuner och landsting når finansiella mål. Skatteunderlagets ökning täcker inte 
befolkningsökningen. Först 2035 till 2040 är de demografiska förutsättningarna bättre och efter 2040 kommer åter en stark 
period av högkonjunktur. 

¹ Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa. Ökningen för BNP var under 2016 3 %, 
under 2017 var ökningen i BNP 2,4 %, under 2018 var ökningen 2,0 % och 2019 var ökningen 1,8 %. Under perioden 2020-2030 går Sverige in i 
en lågkonjunktur. Källa SKL:s oktoberrapport 2016.  
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Olycksförebyggande arbete 
Under året fortsatte det nya tillsynskonceptet som förespråkas av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen att utvecklas vidare. Arbetet 
har blivit mer rättssäkert för Brandkåren Attunda och de tillsynade.

Uppföljning av tidigare 
radhusinventering i Upplands-Bro 
kommun har genomförts. Under 
sommaren utökades arbetet 
med radhusinventering av övriga 
medlemskommuner (Järfälla, Knivsta, 
Sigtuna, Sollentuna och Upplands 
Väsby). 

Räddningstjänsterna i regionen har 
startat upp samverkansgrupper 
inom områdena tillsyn och sotning 
för ökad samsyn. Ett fortsatt arbete 
har skett i regionsgrupper vad gäller 
brandfarlig/explosiv vara och risk/
planfrågor där Länsstyrelsen deltar. 

Myndighetsutövning
Brandkåren Attundas brandinspektörer och brandingenjörer bedriver myndighets- 
utövning med hjälp av brandgrupperna, som i huvudsak utför kontroller av 
brandskydd.
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sotningsärenden). Diagrammet redovisar även målet/prognos för respektive typ av ärende.
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Inom området myndighetsutövning ingår handläggning av 
följande förebyggande verksamhet:
• Tillsyn utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
• Tillsyn utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
•  Tillståndshandläggning utifrån LBE.
•  Kontroller av brandskydd.
•  Stöd/medverkan i medlemskommunernas bygg- och planprocesser.
•  Besvarande av remisser från andra avdelningar inom kommunen/annan 

myndighet (t.ex. i samband med alkoholtillstånd, offentliga tillställningar 
eller utbyggnad av infrastruktur).

•  Sotningsrelaterad handläggning.

Årets tillsynsverksamhet inklusive 
vissa kontroller av brandskydd utgår 
från särskild plan och Brandkåren 
Attundas ärendehanteringssystem 
CORE. I slutet av förra året utjämn-
ades antalet tillsyn något mellan 
2016 och 2017. Övrig produktion 
inom området myndighetsutövning 
är behovsstyrt och därför enbart 
prognostiserat för 2016. 

Det har utförts 527 tillsyner under 
året, varav 10 är av typen annan 
tillsyn. Annan tillsyn är inte planerad 
och innebär tips från allmänheten 
eller när brandgrupperna 
uppmärksammar brandrisker. Två av 
tillsynerna har inneburit förbud för 
verksamheten som bedrivits. 

Vid årets början var målet att 
genomföra 625 tillsyner. Av dessa 
kunde 62 inte genomföras, på 
grund av olika orsaker; till exempel 
att verksamheten hade upphört 
eller var mitt i ett tillståndsärende 
för brandfarlig vara. Det innebär 
att jämförelsesiffran för året blir 
589 istället för 625. Enligt den 

beräkningen är det 36 tillsyner 
som inte har genomförts. Siffran 
kan till stor del förklaras av 
bemanningsunderskottet bland 
tillsynshandläggarna. Under hösten 
tog vi hjälp av räddningstjänsten 
Enköping-Håbo, som utförde 40 
tillsyner.

Av 2:4-anläggningarna (farliga 
verksamheter) har 7 av 10 tillsyner 
genomförts. De tre resterande är 
inplanerade att utföras i januari 2017.
Produktionen inom de flesta övriga 
områden ligger något lägre mot vad 
som har prognostiserats för året. Fler 
byggärenden har handlagts än vad 
som var prognostiserat. Brandkåren 
Attunda kan inte påverka antalet 
inkomna ärenden. 

Övriga remissärenden berör främst 
alkoholtillstånd på restauranger 
och remisser inför offentliga 
tillställningar. Ett omfattande ärende 
där Brandkåren Attunda medverkar 
som remissinstans är projekteringen 
av nya tunnelbanan mellan Akalla och 
Barkarby station. Byggstart beräknas 

under 2018 och kommer ta cirka sex 
år att färdigställa vilket gör att vårt 
deltagande inom projektet kommer 
se olika ut år för år. 

Brandkåren Attunda har handlagt i 
princip samtliga övriga remissärenden 
som remitterats under aktuell period 
och inom angiven tid. Detsamma 
gäller bygg- och planärenden från 
kommunernas byggkontor som har 
en ökad efterfrågan om stöd i dessa 
processer. 

Tillståndshandläggningen utifrån 
lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) utvecklas 
och strävan är att öka effektiviteten, 
tydligheten samt handläggningstiden. 
I princip samtliga tillståndsärenden 
har beslutats inom tre månader från 
komplett ansökan. Under hösten 
började även brandingenjörerna 
handlägga tillstånd för brandfarlig 
vara, vilket minskar trycket på de två 
inspektörer som tidigare handlagt 
samtliga ärenden. 
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Kontroller av brandskydd
Ett stort antal kontroller har gjorts 
i samband med skolstart efter 
sommaren, då risken för anlagda 
bränder ökar. I samverkan med 
bland annat polis och kommuner 
så har vi gjort några tillsyner 
kvällstid på krogar. Vid dessa 
kontroller har vi möjligheten att 
se hur verksamheterna fungerar 
då det oftast är betydligt fler 
personer i lokalerna på kvällarna 
än under dagtid. Vi kan då bedöma 
brandskyddet på ett annat sätt. Vid 
tillfällig övernattning har Brandkåren 
Attunda som målsättning att 
kontrollera samtliga övernattningar 
som kommer till vår kännedom.
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Antal genomförda kontroller

Diagrammet visar fördelningen utförda kontroller av brandskydd.

Sotningsärenden

Diagrammet visar antalet handlagda sotningsärenden.

Brandkåren Attunda har lagt ut sotningsverksamheten på entreprenad. Den 
sotningsrelaterade handläggningen innefattar huvudsakligen beslut om att låta annan 
än den upphandlade entreprenören utföra sotning (egensotning eller låta annan 
sota), följa upp förelägganden och eldningsförbud som våra sotarentreprenörer 
utfärdar och hantera medborgarnas besvärsärenden. 

Brandkåren Attunda har mottagit 
många samtal från kommuninvånare 
som haft frågor kring sotning, då 
de blivit uppringda av företag som 
erbjudit sotningstjänster. Många 
uppfattade det som den upphandlade 
sotaren och kände sig därför lurade 
när det inte var så. I samband med 
detta förstärkte Brandkåren Attunda 
sin information. 

I sotningsuppdraget ligger en årlig 
revision av sotare. Under 2016 
upphandlades sotningstjänster för 
kommunerna Järfälla, Sollentuna, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby. 
Nytt avtal gäller från och med den 1 
januari 2017.
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Utbildning och information
En inriktning i början av året var att stärka utbildningsplattformen för invånare, 
organisationer och medlemskommuner genom att ta fram nytt utbildningsmaterial, 
anpassade utbildningspaket och bättre avtal för våra medlemskommuner.  

2016 har Brandkåren Attunda  
genomfört 652 utbildningar eller 
informationsinsatser och träffat 
31 050 personer genom 652  
utbildningstillfällen. En del  
utbildningar består i att utbilda  
skolelever och Svenska för invandrare 
(SFI) om hur de kan skydda sig, sin 
skola eller hem mot brand och få 

kunskap om bränders uppkomst och 
konsekvenser. 

Under året ändrades skolutbildningar 
från årskurs 5 och 8 till årskurs 4 
och 7. Bakgrunden är att det finns 
forskning som visar att det ger positiv 
effektivt att utbilda elever i tidigare 
åldrar.

2016 genomfördes 
169 externutbildningar  
och ökade omsättningen 
med 25 %.
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Antal utbildade individer i olika program

Diagrammet visar antalet utbildningar och utbildningsinsatser per distrikt.

Diagrammet visar antalet utbildade individer.

Externutbildning riktar sig främst 
till våra medlemskommuner och 
näringsliv, där vi har ett brett 
utbildningsutbud med allt från hjärt- 
och lungräddning till systematiskt 
brandskyddsarbete. Under 2016 har 
vi genomfört 169 externutbildningar 
och ökat omsättningen på dessa med 
25 %.
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Fortsatt samarbete med medlemskommunerna
Brandkåren Attundas distrikt har ett nära samarbete med medlemskommunerna 
och partners. Vi har som mål att etablera oss som en naturlig part för alla som vistas 
i kommunerna. Det är viktigt att vara en engagerad räddningstjänst integrerad med 
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, exempelvis brottsförebyggande råd, 
samarbete med polis, kontakt med hemtjänst och skolor.

I november arrangerade Brandkåren Attunda workshopen ”Räddningstjänsten 
arbetar för minskat utanförskap”. Inbjudna var räddningstjänster, polis, fältarbetare 
och Fryshuset. Föreläsningen ”Bilbränderna som försvann” beskrev hur Upplands-
Bro kommun drabbades av 25 bilbränder under en tvåveckorsperiod och vilka 
åtgärder som gjordes. Samarbete mellan kommun, polis och Brandkåren Attunda 
med hjälp av Fryshusets Lugna Gatan innebar att den destruktiva cirkeln kunde 
brytas. 

Exempel på lokala aktiviteter
• Fotbollsturnering med ungdomar på sportlovet i Märsta.
•  Skolprojekt mot utvalda ungdomar i Märsta.
• Teaterföreställningen ”Det brinner!” i Knivsta med ca 1 000 besökare.
• Pilotprojektet brandgympa i Sollentuna för barn 3-6 år och 6-9 år, där 

brandkunskap lärs ut genom fysisk aktivitet.
• I Järfälla har 250 sommararbetande ungdomar utbildats i brandsäkerhet 

och HLR.
•  Besök på äldreboenden i seniorprojektet, Balansera mera.
• Utbildning av poliser, i att agera vid trafikolycka i Järfälla och Sollentuna.
•  Besök på brandstationen för ensamkommande flyktingbarn på Märsta och 

Upplands Väsby.
•  Utbildning av väktare, för att kunna hjälpa till vid första insats vid brand.

Hembesök
Hembesöken har fortsatt fokus 
och under året har vi träffat 4 960 
personer vid 3 930 hembesök. Fokus 
ligger kring riskutsatta områden 
i medlemskommunerna, som 
utmärkt sig i riskanalyser gällande 
bostadsbränder. 

Genom hembesök vill Brandkåren 
Attunda sprida kunskap om hur 
människor ska agera vid händelse 
av brand eller olycka, men också 
hur man kan undvika att olyckan 
sker. Under året har verksamheten 
även påbörjat fördjupade hembesök 
där vi identifierat särskilt utsatta 
personer och försöker hjälpa dem 
med förebyggande åtgärder gällande 
brand och olycka i hemmiljö.
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Insatsutvärdering
Brandkåren Attunda har under hösten arbetat med specifika och förenklade 
insatsutvärderingar av arbetet med skydd och varning vid samtliga trafikolyckor. 
Syftet med utvärderingar är att de utgör underlag för framtagning av riktlinjer 
och arbetssätt vid trafikolyckor. Den riktade utvärderingsformen är ett resultat av 
olycksutredningen i samband med en omkommen kollega i februari månad. 

Olycksutredning
Denna process har 2016 genomgått ett förändringsarbete som avser 
tydliggöra målsättningar och kvalitetssäkra produktionsarbetet. Den nya 
processbeskrivningen innebär att Brandkåren Attunda utifrån kriterier börjar med 
faktainsamling som bestämmer om en händelse eller insats ska utredas vidare. 
Under året har inledande faktainsamlingar genomförts på ungefär 35 händelser 
där vi av olika anledningar inte valt att utreda händelserna vidare.  
 
Följande större utredningar har färdigställts under året:

• Insatsutredning: Hammarbytäkten, Sollentuna kommun.
•  Olycksutredning: Trafikolycka – omkommen kollega, Sigtuna kommun.
•  Olycksutredning: Lägenhetsbrand, Kallhäll, förstainsats av friställd personal.

Tre tragiska olyckor
I samband med arbetet vid en trafikolycka på Norrsundavägen vid Rosersberg blir 
Brandkåren Attundas arbetsledare Anders Swärd påkörd. Anders omkommer till 
följd av sina skador. Händelsen har utretts av Storstockholms brandförsvarsförbund 
och resultatet har gett flera förbättringsförslag.

Räddningstjänsten behöver vidta åtgärder som skapar en förändring och fokuserar 
på en trygg och säker arbetsmiljö för insatspersonal. I början av året förlorade 
tre brandmän som arbetade vid insats sina liv. I nuläget pågår flera utredningar i 
landet där Trafikverket, Polisen och berörda räddningstjänster är engagerade. 

Att någon ska omkomma på sin arbetsplats är inte acceptabelt.

Sakkunnigutlåtanden
Brandkåren Attunda bistår Polisen vid utredningar av bränder där misstanke om 
brott föreligger. Vanligtvis sker detta genom att vi producerar sakkunnigutlåtanden 
avseende risk för brandspridning och bedömning av vilka faror som har/kunde 
ha förelegat för människors liv och hälsa. Polisens förmåga att utreda bränder 
är idag att betrakta som begränsad och då dessa utredningar ofta är mycket 
resurskrävande ser processägaren att förundersökningar inleds alltmer sällan. 
 
Brandkåren Attunda har under perioden bistått Polisen med följande:

• 19 utfärdade sakkunnigutlåtanden och ett 40-tal hanterade ärenden.
•  Flertalet möten med polispersonal med syftet att utveckla samarbetet och 

följa upp ärenden.
• 2 utbildningstillfällen för lokala insatsledare från Polisen.
•  2 Tingsrättsförhandlingar där personal bistått som sakkunnigt vittne åt 

åklagare.
• 1 fällande dom för grov skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet.

Vi saknar och minns vår 
vän och kollega Anders 
Swärd med djup värme 
och respekt. 

Som ett stöd för familjen 
startade Brandkåren 
Attunda en insamling 
i Anders Swärds namn 
som resulterade i  
286 500 kr.

På hans födelsedag, den 
30 april arrangerades 
Andersloppet av hans 
vänner. Cirka 200 
personer deltog bland 
annat hans kollegor.
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Kommunikation
Kommunikationsarbetet ska bidra till verksamhetens övergripande mål och visioner. 
En del av arbetet innebär att skapa relationer med kommuninvånare genom det 
personliga mötet och i våra digitala kanaler där det finns ett ökande intresse av att 
följa och kommunicera med Brandkåren Attunda. 

De senaste två åren har det 
skett stora förändringar på 
kommunikationsområdet. 
De satsningar som gjorts 
med till exempel ny extern 
webbplats, uppdaterad grafisk 
profil och det påbörjade 
varumärkesarbetet ger en 
stabil grund inför framtida 
kommunikationsinsatser. 

Fokus på rörlig media
En växande trend är rörlig media, som kommer stå för majoriteten av innehållet på webben inom fyra 
år. Brandkåren Attunda står inför en period där med uppbyggnad av en informationsbank med digitalt 
material, ett arbete som kommer att ske stegvis.

Det positiva med rörlig media är att det skapar goda möjligheter att kunna tillgängliggöra information till en bredare målgrupp 
genom att använda ljud-, text- och bildspråk i samma budskap. Kommunikationen behöver därför ha fokus på rörlig media, för 
att kunna nå fler men också rätt personer vid exempelvis rekrytering. Arbetet med rörlig media påbörjades under året genom 
utbildning, uppdatering av inspelningsmaterial och testning av videoinspelning och redigering. Brandkåren Attunda i rörlig 
media behöver ännu etableras, för att ytterligare stärka enhetligheten och igenkänningen av varumärket. 

Nyhetsmorgon
Brandkåren Attunda har 
deltagit återkommande på TV4 
Nyhetsmorgon och webb-TV med 
information om eldningsförbud, 
vattenlivräddning och 
boendesäkerhet m.m. 

Det stärker vårt varumärke med 
igenkänning och tillgänglighet, men 
vi når också ut med förebyggande 
information till fler och bidrar till det 
olycksfria samhället. 
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Snabbare spridning via sociala kanaler
Kommunikationsspridningen i samhället är snabbare och mer utbrett än någonsin. Bidragande orsaker är 
bland annat sociala mediers fortsatta tillväxt, människors tillgång till smarta telefoner och andra enheter 
och möjligheten att dela information. För vår del innebär det att vi snabbt måste nyhetsvärdera när vi ska 
gå ut med egen information. 

På Facebook och Twitter skapar vi 
relationer med kontinuerliga inlägg 
till kommuninvånarna och når ut 
med viktig information. Det kan vara i 
form av budskap om förebyggande av 
olyckor och instruktioner om korrekt 
agerande när olyckan är framme, men 
också att lyfta räddningstjänstens 
breda uppdrag i form av olika projekt 
och arrangemang.
 
Facebook är det största sociala 
nätverket bland svenskarna. 2016 
ökade Brandkåren Attundas följare på 
Facebook med över 60 % och är det 

Rådigt ingripande – vi vill att fler gör mer
Brandkåren Attunda strävar efter att synliggöra goda exempel där förebilder har agerat vid olyckor. Om 
fler agerar tidigt vid olyckor kommer konsekvenserna och skadorna att minska, det gör att Brandkåren 
Attundas inriktning är att vi gärna ser att fler gör mer i strävan efter det olycksfria samhället. Därför bjuder 
vi in media och ibland även kommunerna, samarbetsaktörer för att sprida budskapet ytterligare – alla kan 
vara en hjälte. 

största också bland verksamhetens 
sociala kanaler med över 3 200 
följare vid årets slut. Som mest ökade 
följarna vid händelsen av Anders 
Swärds bortgång, som skapade ett 
stort engagemang. 

Twitter kommer på en andraplats 
med ca 1 800 följare, men bryter dock 
trenden som annars bland svenskarna 
är den som minskar i antal följare. 
Den största enskilda ökningen av 
följare skedde i samband med Pride-
deltagandet i slutet av juli.

Flera händelser där förebilder 
har agerat vid olyckor och som 
uppmärksammades under 2016:

• Johan Alm som räddade en man 
ur en brinnande lägenhet.

•  Individerna som räddade Eddie 
Johansson vid ett hjärtstopp i 
Sollentuna.

•  Branden på Kavallerigatan i 
Upplands Väsby (bilden).

•  Jonatan Mathiasson som räddade 
en kvinna med hjärtstopp i 
Upplands Väsby.

• Carl Farberger som agerade när 
klockstapeln i Sigtuna brann. 

•  En villabrand i Sigtuna som 
upptäcktes av tre grannar.
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Operativa systemet
Att utveckla det operativa systemet är ett viktigt område för att skapa en effektivare 
organisation. En stor del av utvecklingen är kopplad till prestationsmål och 
utvecklingsuppdrag.

Brandkåren Attunda arbetar aktivt för att minska responstider, det vill säga tiden 
från det att en hjälpsökande ringer 112 till det att den första hjälpen är på plats. 
Trots detta ser vi en svag uppgång generellt för larm under 2016. En förklaring är 
skenande larmtider hos SOS Alarm, vilket har framförts. Bytet av räddningscentral 
ger också längre handläggningstider.

Larmhanteringstider, förlarm och 
digital utalarmering

Ny räddningscentral
2016 är första avtalsåret med larm- och ledningscentralen Storstockholms 
räddningscentral (SSRC), och gäller 2016-2020. Räddningscentralen är landets 
största larm- och ledningscentral av kommunal räddningstjänst. Utlarmningen 
fungerade väl redan från övergången vid årsskiftet, och under året har det byggts 
upp rutiner och uppföljning.  



23BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2016

Respons i det operativa systemet
Responstiden för 2016 (10,6 min) har 
gått upp något mot tidigare år men 
prioriterade ärenden har snabbare 
respons. För typolyckan ”Brand i 
byggnad” är mediantiden 
8,8 minuter.

Larmhanteringstiden, en del av 
responstiden, ligger på 118 sekunder 
och är den längsta tiden de sex 
senaste åren. Vid brand i byggnad 
fortsätter dock tiden att minska 
(67 sekunder).
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Attunda

Första insatsperson (FIP)
Under året har Sigtuna och 
Upplands-Bro brandstation infört 
Första insatsperson (FIP), som 
sedan 2015 finns i Knivsta. Det 
innebär att en person har eget 
fordon under beredskap i hemmet 
och åker direkt mot olycksplatsen 
vid larm. Huvudsyftet är att 
minska responstiden och snabbare 
kunna hjälpa drabbad vid olycka. 
Anspänningstiderna har minskat 
sedan införande av FIP.  

Förlarm ger kortfattad information 
om olyckshändelsen och används i 
syfte att minska anspänningstiden 
(från alarmering av personal tills 
första fordon går ut), en del av 
responstiden. Andelen förlarm var 
37 % under 2016, den högsta hittills. 
Detsamma gäller för brand i byggnad, 
med 79 % förlarm. 

Andel förlarm
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Skadeavhjälpande uppdrag - antal olyckor 
och andra uppdrag 
Under året har Brandkåren Attunda larmats på 2 868 uppdrag inom de sex 
medlemskommunerna, vilket var drygt 207 stycken färre än under 2015. En stor 
del av minskningen beror på att brandkåren inte blivit larmade till sådant som bara 
förmodats vara en brand eller räddning.

Antalet suicid/hot vi larmades på 
under 2016 är färre än under 2015 
och antalet ligger under medelvärdet 
för 2011-2015. För att bättre kunna 
möta personer i utsatt läge har 
delar av personalen genomgått en 
utbildning i första hjälpen vid psykisk 
ohälsa.

2016 har Brandkåren Attunda 
larmats på fler räddningsuppdrag 
än medelvärdet för 2011-2015 med 
7 % (knappt 200 stycken), färre än 
under året 2015. Antalet ”brand ej 
i byggnad” har ökat 10 % jämfört 
med 2015. Här har trenden i Sigtuna 
varit nedåtgående 2012-2016 medan 
trenden varit stigande i de övriga 
kommunerna.

Antalet ”brand i byggnad” ligger 
ungefär konstant (mindre än 2 % 
differens) mot 2015 och medelvärde 
2011-2015. Kommunerna Järfälla, 
Knivsta, Sollentuna och Sigtuna visar 
en sjunkande trend medan Upplands-
Bro och Upplands Väsby hade en 
stigande trend under perioden 2012-
2016. 

Antalet bilbränder som inte berott 
på tekniskt fel har under 2016 ökat 
med 56 % vilket motsvarar 62 stycken 
jämfört med 2015. Det är en ökning 
på 47 % jämfört med medelvärdet för 
2011-2015. I Järfälla har bilbränderna 
minskat med 10 % sedan 2015. I 
övriga medlemskommuner har de 
ökat kraftig. 

Antalet trafikolyckor har i jämförelse 
med 2015 minskat 24 % och vid 
jämförelse med medelvärdet 
2011-2015 var antalet 16 % lägre. 
Den stora förändringen kan bero 
på att vi i december 2015 bytte 
räddningscentral och principerna för 
utlarmningen för trafikolyckor skiljer 
sig åt mellan larmcentralerna.

Ingen ska behöva  
skadas eller omkomma 
i olyckor, mindre ska 
förstöras vid olyckor.

Diagrammet presenterar olycksstatistiken för 2016 jämfört med 2015 samt medelvärdet för 2011-2015.
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Antal olyckor per 1 000 invånare 
Befolkningsmängden i Brandkåren Attundas medlemskommuner ökar årligen i 
genomsnitt med 2 %. Under 2016 växte befolkningen med 2,5 %. Befolkningsdata är 
taget per 1 november och hämtat från SCB. 

Då det finns ett samband mellan 
befolkningsmängd och antal 
inträffade olyckor presenteras även 
antalet olyckor och andra uppdrag 
som Brandkåren Attunda larmats på 
per 1 000 invånare.  

Under 2016 har antalet räddnings-
uppdrag och andra uppdrag minskat 
jämfört med 2015 och medelvärdet 
2011-2015.
 
För uppdrag vid ohälsa och brand i 
bostad har antalet ökat något under 
2016 mot 2015 och medelvärdet för 
2011-2015. Antalet larm med orsak 
automatlarm har ökat relativt mycket 
vilket beror på en kraftig ökning av 
antalet nyinstallerade automatlarm i 
kommunerna.
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Antal olyckor och andra uppdrag per 1 000 invånare 
i medlemskommunerna
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Diagrammet presenterar olyckor och andra uppdrag presenterade per 1 000 invånare.
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Antal skadade och omkomna i brand i byggnad 2011-
2016

Omkomna Svårt Lindrigt

2016 har två personer omkommit 
i brand i byggnad och sex personer 
skadats svårt, motsvarande för 
2015 var två omkomna och en svårt 
skadad. Båda dödsbränderna skedde 
i flerbostadshus.  
 
Siffrorna i diagrammet beskriver 
personernas tillstånd vid 
transport från olycksplatsen.

Diagrammet visar antalet svårt skadade och omkomna vid bränder i byggnader.

Antal skadade och omkomna  
i brand i byggnad 2011-2016
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Teknik och fastigheter 
Arbetet med fokus på arbetsmiljö kring fastigheter och fordon har fortsatt under 
året. Flera olika åtgärder och inköp har genomförts för att skapa god arbetsmiljö. 
Största projekten är ombyggnationen av Upplands-Bro brandstation och 
projekteringsarbetet för byggnation av en ny brandstation i Sollentuna

Sollentuna - ny brandstation
Projekteringsarbetet för nybyggnation av en brandstation i Sollentuna har varit 
aktivt under hela året. Projekteringen slutfördes i december och detaljritningar 
är färdigställda för hela byggnadens utformning. Detaljplanarbete har pågått i 
Sollentuna kommun parallellt med projekteringen.

Upplands-Bro brandstation
I början av året slutfördes renoveringen av Upplands-Bro brandstation. 
Renoveringen omfattade hela brandstationen in- och utvändigt. Brandstationen 
erbjuder nu en god arbetsmiljö för medarbetarna med anpassade lokalytor, 
hög luftkvalitet, låga värden för energiförbrukning och anpassning ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Den 18 mars invigdes brandstationen med bandklippning, 
tal, tårta och orkesterspel.

Nytt höjdfordon
Ett nytt höjdfordon levererades under hösten till Järfälla brandstation. Det nya 
höjdfordonet har en högre prestanda jämförelsevis mot tidigare höjdfordon och 
ger säkrare arbetsmiljö vid operativt arbete på hög höjd.
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Framkörningsstöd
Framkörningsstöd har installerats i samtliga operativa fordon och ger en stor 
förbättring i den operativa arbetsmiljön. Framkörningsstödet säkerställer 
navigation och hantering av kommunikationsutrustning vid operativa insatser. 

IT-utredning
Under slutet av året genomfördes en IT-utredning av en extern part. Utifrån 
utredningens slutrapport som pekade på ett antal förbättringsområden har en 
uppgradering av infrastruktur och teknisk plattform påbörjats. En översyn av den 
långsiktiga IT-strategin har också genomförts med fokus på digitalisering som ger 
mervärde och effektivisering i verksamheten. 

Telefoni
Inom telefoni har det genomförts en övergång till mobila anknytningar som 
integrerar medarbetarnas mobiltelefoner till vanliga växelanknytningar. Mobila 
anknytningar ger en högre grad av tillgänglighet och förbättrad service till företag 
och kommuninvånare. 

Ny utrustning för 
kontaminerat material
Under året har brandstationerna i Sollentuna och Upplands-Bro utrustats med 
speciell tvätt- och torkutrustning för att ta hand om kontaminerat material efter 
operativa insatser. Det innebär att vi säkerställt ett flöde för all operativ personal 
som minimerarar kontakten med hälsofarliga ämnen efter insats.
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Miljö
Brandkåren Attundas miljöåtagande är att verka för en hållbar utveckling och sträva 
efter att förhindra föroreningar och minska organisationens negativa miljöpåverkan. 
Utöver att följa lagar och föreskrifter ska vi se till att våra åtaganden och mål gällande 
miljöarbetet uppnås och utvecklas.

Nytt elavtal
Under våren genomfördes en större upphandling för att minska energikostnader 
och säkerställa att vi följer vår miljöpolicy. Upphandlingen är genomförd och vi har 
säkerställt en lägre elkostnad än tidigare för tre år framåt. Vi har också säkerställt 
att all el som vi förbrukar enbart kommer från förnybara energikällor godkända av 
Svenska Naturskyddsföreningen.

Ny riktlinje för skumanvändning
Det pågår en nationell granskning av miljöpåverkan vid skumanvändning. 
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och MSB avråder ur miljösynpunkt från 
användning av fluorbaserade brandsläckningsskum för de allra flesta typer av 
bränder. Därför har Brandkåren Attunda tagit fram en ny riktlinje för användning 
av skum, för att kunna använda släckmedlet där den gör skillnad utan risk för 
miljöpåverkan i känsliga områden. 
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Medarbetare – arbetsmiljö,  
dialog och värdegrund
För att lyckas med vårt uppdrag har vi en gemensam värdegrund som består av fyra 
värdeord. Mod, omtanke, respekt och professionalism vägleder oss i det dagliga 
arbetet, för att göra visionen om den skadefria kommunen möjlig.

De årliga medarbetardagarna hölls 
under tre dagar i januari för all 
heltidspersonal. Dagarna innehöll 
externa föreläsare, besök med 
representanter från West Midlands 
Fire Service (WMFS) som berättade 
om sitt arbete med riskutsatta 
grupper och gruppdiskussioner med 
dialogmetoden World Café. Även 
räddningstjänstpersonal i beredskap 
fick ta del av informationen vid tre 
tillfällen. 

Medarbetardagarna är en satsning 
som ska ge möjlighet att stödja 
varandra, skapa helhetsförståelse för 
verksamheten, utbyta erfarenheter 
samt jobba med utveckling och 
förändringar inom räddningstjänsten. 

Medarbetardagar med fokus på framtid

Brandkåren Attunda har 270 
anställda varav 65 av dessa är 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 
Organisationen är mansdominerad 
med endast ca 11 % kvinnor. 
Verksamheten sätter stort värde på 
de kvaliteter som mångfald tillför 
och arbetar aktivt för en arbetsmiljö 
med jämställda förhållanden. 
Målet är att öka andelen kvinnlig 
personal. Under året genomfördes 
två halvdagsutbildningar med den 
kvinnliga personalen i syfte att 
identifiera sätt att attrahera och 
behålla kvinnliga medarbetare. Det 
resulterade i handlingsplaner som 
gett en utgångspunkt för vidare 
utveckling av jämställdhetsarbetet.
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Effektivare arbete – att göra  
rätt saker och att göra saker rätt
Den nuvarande arbetstidsförläggningen har resulterat i 
att medarbetarna bygger stora tidbanker. 

2015 startades ett projekt för att 
se hur arbetstiden kan förläggas 
för att skapa struktur och möjlighet 
att genomföra arbetsuppgifter 
anpassade till vårt uppdrag. 

2016 har projektets inriktning 
förändrats. Projektet har fokuserat 
på vad vi kan göra här och nu för att 
skapa en effektivare struktur. 

Chefer har samordnat 
verksamhetsplaneringen för att få 
en övergripande bild av vad som 
sker i verksamheten och hur det kan 

planeras med god framförhållning. 
En annan viktig del är att 
medarbetare ska ha förutsättningar 
att utvecklas genom att 
delta i projekt, individuell 
kompetensutveckling och växa inom 
ramen för anställningen. 

Projektet har skapat förutsättningar 
för medarbetaren att på frivillig 
basis, engagera sig i projekt, 
verksamhetsplanering m.m. som 
skapar ett effektivare arbete för 
organisationen.

Lönerevision
En lönerevision har genomförts för all personal som har stämt överens med  
den budgeterade löneökningen. 

Brandkåren Attunda har individuell 
lönesättning för alla medarbetare 
för fjärde året i rad och det behövs 
mycket resurser för en bra process 
med återkoppling och samordning. 

Utfallet blev 520 kr per medarbetare 
inom Kommunals avtalsområde, en 
ökning på ca 2,2 %. All administrativ 
personal på 2 % och cheferna och 
Sveriges ingenjörer på drygt 3 %. 

Efter avstämning och dialog med 
fackliga parter har det beslutats 
att under nästkommande år, ge en 
tydligare uppfattning om vad som 
styr lönen. Bakgrunden är att det 
till viss del upplevts svårt att förstå 
de kriterier och inriktningar som är 
styrande för lönen.
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Nytt avtal för räddningspersonal i beredskap 
I slutet av november togs 
beslut om ett nytt centralt avtal 
för räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RIB), med samtliga 
fackliga organisationer; 
Brandmännens Riksförbund, 
Kommunal och Vision. Det 
nya avtalet innebär stora 
förändringar som exempelvis 
ersättningsnivåer per timme, 
inte per beredskapsvecka. 

Rekryteringar och avslut av anställningar
Året har varit intensivt med 16 separata rekryteringsprocesser, både interna och 
externa. Det är en fortsättning på föregående års trend och det bedöms bli många 
rekryteringar även framöver, beräknat på medarbetarnas åldersfördelning. 

För att utveckla sättet att genomföra 
kompetensbaserade rekryteringar 
har det köpts in ett IT-baserat 
rekryteringssystem, som effektiviserat 
och professionaliserat processerna. 
Eftersom bemanningen inte 

har utökats innebär de många 
rekryteringsprocesserna att vi haft 
motsvarande avslut av anställning. 
Året har haft 22 avslut av anställningar, 
vilket är ovanligt många för 
verksamheten. 

De närmaste åren kommer också 
fler medarbetare gå i pension och 
vi arbetar strategisk med att stärka 
arbetsgivarvarumärket för att attrahera 
nya medarbetare som motsvarar den 
kompetens vi söker.
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Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 4,29 % för året. Motsvarande siffra för 2015 
låg på 3,70 %, vilket innebär en ökning av den totala sjukfrånvaron. Det beror 
i huvudsak på att några personer opererat förslitningsskador. Sjukfrånvaron 
är betydligt lägre än övriga kommunala verksamheter där motsvarande 
genomsnittssiffra är 7 % för den totala sjukfrånvaron.

Positivt är att den totala sjukskrivningen har sänkts från andra kvartalet 
(siffra på 4,35 %), under hösten som normalt sett är en infektionstät period. 
Långtidsfrånvarotiden av den totala sjukfrånvaron är i princip oförändrad (31,42 % 
jämfört med 2015 på 29,32 %). Det betyder att den korta sjukfrånvaron har ökat 
mest.

Kvinnorna har betydligt högre sjukskrivningstal än männen och står för all ökning 
av sjukskrivning. För att komma tillrätta med den problematiken måste orsakerna 
till detta identifieras. Att organisationen har liten andel kvinnor, gör att ett fåtal 
långtidssjukskrivningar bland kvinnor får kraftigare genomslag i statistiken. De 
två diagrammen nedan illustrerar sjukskrivningar per ålderskategori och kön. 
Motsvarande siffra för föregående år skrivs inom parantes.

Ålderskategori Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro*

29 år eller yngre 6,11 % (1,29  %) 40,09 % (0,00 %)

30-49 år 3,71 % (3,33 %) 30,55 % (19,94 %)

50 år eller äldre 4,50 % (4,75 %) 28,32 % (40,21 %)

Totalt 4,29 % (3,70 %) 31,42 % (29,32 %)

*Långtidsfrånvaron avser procent utav hela sjukfrånvaron.

*Långtidsfrånvaron avser procent utav hela sjukfrånvaron.

Kön Total sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro*

Kvinnor 10,41 % (3,03 %) 61,16 % (0,00 %)

Män 3,60 % (3,60 %) 21,70  % (31,82 %)

Totalt 4,29 % (3,70 %) 31,42  % (29,32 %)
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Övertidskostnader har stigit

År 2015 2016 Förändring

Tidsbank 5 103 7 744 2 641

Övertid enkel 1 516 1 682 166

Övertid kvalificerad 1 937 3 185 1 248

Total tim 8 601 12 611 4 055

Kostnaderna för övertid fortsätter att öka trots att vi är restriktiva med att 
bevilja övertid. Den kvalificerade övertiden har normalt haft sin topp under 
juli månad, men under 2016 hade den sin topp i maj. Orsaken är att många 
medarbetare är involverade i introduktionsutbildningen inför sommaren. 
Introduktionsutbildningen var mer omfattande än tidigare år. Ett liknade scenario 
förväntas 2017, vilket gör att det planeras för en annan grundbemanning 
för att minska övertidskostnaderna. Övertiden är också en konsekvens av 
pensionsavgångarna och andra avslut av tjänster. Kompetenslyftet har dessutom 
genererat tid motsvarande två årsarbetare, vilket ökat tidsbanken.

Uppsägningstiden är tre månader och det tar tid att rekrytera operativ personal 
samt genomföra utbildning som kvalitetssäkrar sättet att genomföra insatser vid 
larm. Vid uppsägningar kan det därför uppstå glapp i bemanningen som vi måste 
lösa med befintlig personal. Verksamheten har under året arbetat mer proaktivt 
med rekryteringar för att minska detta, men det tar tid innan det nya arbetssättet 
kommer i fas. 

Tabell för olika tidsregistreringar och förändringar mellan 2015 och 2016.
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Kompetens är en strategisk fråga

Under året genomfördes ett omfattande 
kompetenslyft för all heltidsanställd personal inom 
Brandkåren Attunda. Kompetenslyftet strävade 
efter att öka inspirationen i Brandkåren Attundas 
olycksförebyggande arbete, få en förståelse för 
varandras roller och höja kompetensen inom det 
skadeavhjälpande arbetet. 

Brandkåren Attunda har fortsatt satsningar på chef- och ledarutvecklingsprogram. 
Här skapas förutsättningar för ett tydligt och gemensamt sätt att leda verksamheten 
genom mål och inriktningar. 

Under våren höll HRM Affärsutveckling AB i programmet, där det fokuserades på det 
personliga ledarskapet. 

Från och med hösten fortsatte programmet i egen regi och med nytt pedagogiskt 
grepp. Via en webbaserad utbildningsportal (diplomautbildningar.se) har olika 
teman använts till varje träff. Deltagarna har fått förbereda sig med webbaserade 
utbildningar som diskuterats på plats. Det ger möjlighet att anpassa uppläggen efter 
kort- och långsiktiga behov i organisationen. 

Chef- och ledarutvecklings- 
programmet 

Projektet utgick från två frågeställningar; vad behöver vi kunna nu och vad behöver 
vi kunna i framtiden? Frågorna gällde det direkt skadeavhjälpande arbetet likväl 
som den förväntade utvecklingen i samhället och hur vi bemöter den. Vissa delar 
var riktade till alla medarbetare, andra delar var för en specifik grupp eller individ. 

En hel del utbildningar var styrda men tanken var också att medarbetarna själva 
skulle ta ansvar över sin arbetssituation och fundera på vilken kompetens de 
behövde utveckla. En ingång till projektet var formuleringen Fundera på hur 
arbetsgivaren kan underlätta just för dig och vad du behöver för att kunna utveckla 
dig själv och verksamheten.

Det resulterade i flertalet utbildningar under året och projektet anses ha uppfyllt 
målen. Vissa delar har tagits emot väl, andra inte. De utbildningar som fått mest 
positiv feedback är utbildning inom motorsåg, simteknik i Järfälla och operativt 
kompetenslyft för administrativ personal. Den utbildning som fått mest negativ 
feedback är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbaserade 
utbildning om olycksförebyggande arbete, vilket bland annat hade att göra med ett 
för svårt språk. De egna önskemålen har i möjligaste mån tillgodosetts, ibland rakt 
av, ibland med någon viss modifiering. De flesta utbildningarna har skett genom 
externa parter men vissa delar har genomförts internt. 

Kompetenslyftet
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Internutbildning för operativ personal
Varje år beslutas om en särskild utbildningsplan för operativ personal med 
utbildningar och övningar. Övningarna ger en trygghet i yrkesrollen och bidrar till god 
arbetsmiljö.

Exempel på övningar
•  För att klara arbetsmiljöverkets krav på rökdykning har operativ personal 

genomfört två varma och två kalla rökövningar. 
•  Samtliga skift har övat lokalt i övningssimulator (RescueSim). 
•  Insatsdagar för att öva hur man ett snabbt ingripande kunna hindra 

skadeutvecklingen för att skydda människor, egendom och miljö. 
•  I maj genomfördes en stor samverkansövning på övningsfältet i Rosersberg. 

Scenariot var större trafikolycka där beväpnade rånare befann sig i en av de 
inblandade bilarna. 

•  Samtliga skift på hel- och deltid genomförde centralt styrda övningar med 
instruktörer från lokala brandstationen eller utsedda av Brandkåren Attunda.

Exempel på utbildningar
• I februari halkbaneutbildades personal i Ljusdal.
•  På våren genomfördes grundutbildning för sommarvikarier.
• Under hösten utbildades nya rökdykarledare. 
•  Under året utbildades befäl: räddningsledning A och räddningsledning B.
•  Under året utbildades brandmän: tillsyn A.
•  Repetitionsutbildningar i taksäkring, motorsåg och skärsläckare.
•  Grund- och repetitionsutbildning i Interspiro.
•  Under året har befäl utbildats i hur man arbetar säkert vid järnvägsolyckor.
•  Årliga befälsdagar. 

 

Diagrammet visar internutbildningar för operativ personal.
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Ekonomi
Samtliga summor redovisas i formen tkr (tiotusentals kronor).

Ekonomiskt resultat

Omläggningen till komponent- 
avskrivningar medförde en återföring 
av avskrivningar med 2 593 tkr.
 
Ökade kostnader för timtid, övertid, 
teknik och räntan på pensionsskulden 
medför att detta engångsutrymme 
tagits i anspråk och att resultatet 
stannar vid 2 529 tkr.  

Intäkterna blev drygt ca 1 830 tkr 
högre än budget där främst utryck-
ning vid automatiska brandlarm står 
för merparten av överskottet och 
utbildningsinsatser för resten.  
Försäljning av mark inräknad.

Balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen 
är 2 529 tkr. Vid avstämningen av 
balanskravet avgår realisationsvinsten 
vid försäljning av anläggningstillgångar 
på 1 311 tkr, vilket innebär ett justerat 
resultat enligt balanskravet på 1 218 
tkr. I och med detta har balanskravet 
uppnåtts för 2016. Ingen avsättning 
till resultatutjämningsreserven (RUR) 
föreslås för 2016.

Verksamhetens kostnader ligger 
i resultaträkningen ca 516 tkr 
under budget vilket beror på att 
kostnadsökningar balanseras ut 
av bl.a. återförda avskrivningar 
i samband med övergång 
till komponentavskrivningar. 
Kostnadsökningarna består främst 
av ökade kostnader för personal-
kostnader timtid, övertid, räntan på 
pensionsskulden och teknikkostnader 
i form av nödvändiga obudgeterade 
uppgraderingar av datorer, licenser 
och länksystem.

Finansiering 
och likvida 
placeringar
Lån för finansiering av brandstationer 
ligger fortfarande i Swedbank. Tidigare 
lån på 14 000 tkr med räntebindning 
om 3 månader och ett lån om  
56 000 tkr med räntebindning om 
12 månader har 161125 lagts om 
med räntebindning om 3 månader 
i avvaktan på eventuell flytt till 
Kommuninvest.  

I samband med omläggningen så 
amorterades skulden ner med  
4 000 tkr. Total låneskuld per 161231 
är 66 000 tkr, till 100 % kopplad till 
byggnation av brandstationerna i 
Järfälla och Knivsta kommun. 
 
Några likvida placeringar har inte 
genomförts under 2016.

Årets resultat blev ett överskott med 2 529 tkr. Största 
delen av överskottet är av engångskaraktär till följd 
av återbetalning från FORA och försäljning av del av 
marken från brandstationen i Sigtuna.  

År 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Medlemsbidrag 179 688 177 032 174 416 172 688 167 496 164 212

1 % av medlemsbidrag 1 797 1 770 1 744 1 727 1 675 1 642

 

Årets resultat 2 529 7 527 14 616 6 338 -1 097 -2 819

Avgår: Realisationsvinster -1311 -858 -45 -230 -136 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 218 6 669 14 571 6 108 -1 233 -2 819

Medel till RUR -4381 neg neg

Medel från RUR (max 80 %)

Synnerliga skäl 1233 2819

Årets balanskravsresultat 1727

Balanskravsresultat från tidigare år 0

Summa 1727

Balanskravsresultat att reglera 0

Maximal reservering till RUR 4381
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner 
och förbund ha en god ekonomisk 
hushållning både ur ett finansiellt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. När 
det gäller det finansiella perspektivet 
bör minimikravet vara att intäkterna 
överstiger kostnaderna och att 
förändringen av det egna kapitalet 
därmed är positivt.  

Förbundets finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning 
överensstämmer med kommunal-
lagens regler om en ekonomi i 
balans. Brandkåren Attunda har 
fyra ekonomiska mål inskrivna i 
förbundsordningen. 

Direktionen har 2013-11-22 beslutat 
om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven (RUR).

• Kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna.

•  Resultatet efter finansnetto ska 
vara positivt.

•  Det egna kapitalet ska uppgå till 
minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra  
en reserv om synnerliga skäl 
föreligger som orsaka ett 
underskott.

• Likviditeten får understiga  
5 000 tkr vid något tillfälle.

Verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning framgår av 
verksamhetsplanen och redovisning 
av måluppfyllelse enligt fastställda 
indikatorer. 

God ekonomisk hushållning har 
uppnåtts för år 2016 då Brandkåren 
Attunda uppfyllt balanskravet och 
förbundets fyra ekonomiska mål samt 
att Brandkåren Attunda aktivt arbetat 
utifrån de fastställda målen i  
verksamhetsplanen.

Soliditet och kassalikviditet
Årets resultat tillsammans med ökat 
eget kapital påverkar soliditeten 
positivt. Mindre ökning i förhållande 
till 2015.

Sammantaget bedöms förbundets 
ekonomiska ställning till stabil utifrån 
en analys av betalningsberedskapen 
på kort sikt (likviditet) och på lång 
sikt (soliditet). I övrigt så hänvisas 
till analysen om balanskrav och god 
ekonomisk hushållning.

Eget kapital i procent av totala tillgångarna, graden av egenfinansierade tillgångar.

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder, betalningsberedskap på kort sikt.
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Investeringar

Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om investeringsbehovet inom ramen för budget 2016 om så krävs för 
verksamheten och det inte medför ökade avskrivningskostnader i förhållande till budget 2016. 
 
Försäljningen av mark (935 kvm) från brandstationen i Sigtuna till Sigtuna kommuns och NCCs gemensamma bolag är slutförd. 
Försäljningen utgörs av en köpeskilling om 1 934 000 kr, vilket medför en reavinst om 1 311 tkr i årsbokslutet. Inga övriga 
försäljningar av inventarier har genomförts under 2016. 

Investeringarna 2016 uppgick till 18 940 (2015, 27 869) tkr.
 
En omfördelning i investeringsbudgeten för maskiner och inventarier har gjorts under verksamhetsåret inom ramen för budget 
2016. Investering för renovering av Upplands-Bro brandstation blev lägre än budget. Investering för Sollentuna blev högre 
än budget då projekteringen nästan blev helt slutförd 2016. Investeringen på Sollentuna brandstation påverkar dock inte 
avskrivningarna då dessa avskrivningar aktiveras i samband med att den nya brandstationen driftsätts. 

Någon investering i periodiskt underhåll av fastigheter har inte genomförts.

Investeringar 2016

Ack. anskaffning 454 720

Ack. avskrivning -107 830

Avyttringar -6 220

Utrangering, komponentavskrivningar -153 456

Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092

UB 2016 203 306
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Investeringar
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Komponent % del Avskr. Tid/år

Markanläggning 3% 20

Stomme och grund 40% 60

Yttertak 5% 40

Fasad 6% 40

Innerväggar 5% 30

Rör 8% 40

Ventilation 9% 40

El 13% 40

Portar och fönster 3% 40

Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 2% 20

Inre ytskikt (våtutrymmen) 2% 10

Styr och övervakning 1% 15

Restpost, inkl. vitvaror 3% 10

Summa 100%

Komponentavskrivningar
Förbundet har i april 2016 och per 2016-01-01 genomfört övergången till 
komponentavskrivningar för de fyra (4) brandstationer som förbundet äger.  

Komponenterna är fördelade enligt nedan.

Övergången till komponentavskrivningar för fastigheter under 2016 medförde ett omfattande arbete och resulterade samman-
fattningsvis bokföringsmässigt i att de gamla fastigheterna utrangerades och att de nya fastigheterna lades in i bokföringen med 
det balansvärde som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommenderat. Där av det betydligt högre anskaffningsvärdet 
och värdet för utrangeringar i jämförelse med 2015.

Samma förfarande tillämpades på gamla och nya avskrivningar, vilket resulterade i lägre avskrivningar för själva övergången till 
komponentavskrivningar i jämförelse med 33-årsmodellen.

Brandkåren Attundas tidigare förfarande vid avskrivningar, enligt 33-årsmodellen i jämförelse med modellen för komponent- 
avskrivningar, visar att avskrivningarna per 151231 är högre med 33-årsmodellen i jämförelse med om komponentmodellen 
använts istället, under samma tidsperiod. 

Övergången till komponentavskrivningar medför att avskrivningar och fastigheternas värde ska justeras, innebärande att 
avskrivningarna för aktuella fastigheter minskas med 2 593 tkr och att värdet på aktuella fastigheter ökas med motsvarande 
belopp. Justeringen för avskrivningar och värdet medför en positiv resultatpåverkan med 2 593 tkr i bokslutet för 2016.
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Pensionsförpliktelser
De totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse, avsättningar för 
pensioner och kortfristig avgiftsbestämd ålderspension och löneskatt uppgick 2016 
till 144 258 (138 899) tkr, en ökning med 5 359 tkr från föregående år. Normalt 
ökar pensionsskulden varje år om inte några förändringar sker avseende R-SAP 
(Räddningstjänstens Särskilda Avtalspension), att någon anställd med upparbetad 
R-SAP slutar i Brandkåren Attunda eller på annat sätt avvecklar sin R-SAP.

Aktualiseringsgrad
Aktualiseringsgraden för beräkning av pensioner är 100 % vid KPA:s senaste 
avläsning, körningsdatum 2016-12-14.

Pensionsmedelsförvaltning
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till investeringar i 
fastigheter, maskiner och inventarier.

Pensioner – ansvarsförbindelsen
En redovisningsutredning har genomförts gällande ansvarsförbindelsen som i 
dagsläget ligger som en not till redovisningen. Utredningen kom fram till att hela 
pensionsskulden ska in i balansräkningen d.v.s. att dagens blandmodell ersätts av 
en fullfonderingsmodell. Det innebär att även pensioner intjänade före 1998 vid 
ett beslut ska tas upp i balansräkningen 2017 och inte i en ansvarsförbindelse som 
nu. Brandkåren Attundas ansvarsförbindelse uppgick inkl. löneskatt per 161231 till 
15 546 tkr.  

Effekten vid fullfondering bör enligt Brandkåren Attundas bedömning ses som en 
extraordinär händelse som bör, om det blir resultatpåverkande, kunna kvittas mot 
eget kapital utan krav på återställning av det egna kapitalet. Brandkåren Attundas 
egna kapital exkl. årets resultat uppgår till 44 426 tkr varav 16 100 tkr redan 2014 
reserverades för pensionslösningar. Brandkåren Attunda avvaktar beslut i frågan 
både när fullfondering ska ske och på vilket sätt det ska redovisas.
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Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall
2016 2016 2014 2013

Verksamhetens intäkter, not 1 21 731 19 147 21 536 18 822

Verksamhetens kostnader, not 2 -187 965 -173 677 -163 850 -170 437

Jämförelsestörande poster 0 0 0 2 036

Avskrivningar -10 183 -12 553 -13 729 -13 243

Verksamhetens nettokostnader -176 417 -167 083 -156 043 -162 822

Kommunbidrag, not 3 179 687 177 032 174 416 172 688

Finansiella intäkter 988 29 142 325

Finansiella kostnader -1 729 -2 451 -2 367 -3 823

Årets resultat, not 4 2 529 7 527 16 148 6 368

Resultatredovisning
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Driftredovisning
Driftredovisning 2016 Budget Utfall Utfall Utfall Utfall

2016 2016 2015 2014 2013
Stab och gemensamt

Intäkter 0 40 0 311 61

Personalkostnader -18 230 -18 659 -11 424 -9 648 -6 719

Övriga kostnader -3 217 -2 532 -2 793 -3 677 -3 028

Netto -21 447 -21 151 -14 217 -13 014 -9 686

Produktion

Intäkter 18 237 18 542 17 492 19 601 17 183

Personalkostnader -105 887 -106 784 -105 674 -104 695 -104 615

Övriga kostnader -27 112 -28 641 -26 163 -28 214 -28 932

Netto -114 762 -116 883 -114 345 -113 308 -116 364

Fastigheter

Intäkter 1 663 3 149 1 654 1 624 1 578

Personalkostnader 0 0 -883 -233

Lokalhyra -13 738 -13 743 -13 733 -18 302 -15 983

Övriga kostnader -12 284 -9 879 -11 534 -7 540 -9 621

Netto -24 359 -20 473 -24 496 -24 451 -24 026

Finansiering

Medlemsavgifter 179 688 179 687 177 032 174 416 172 688

Extraordinär intäkt 2 036

Utbetalda pensioner -13 017 -12 137 -10 950 -8 414 -8 839

Förändring pensionsskuld -4 390 -4 799 -3 073 3 134 -5 956

Räntenetto -1 530 -1 715 -2 423 -2 223 -3 515

Netto 160 751 161 036 160 586 166 913 156 414

Summa intäkter 199 588 201 418 196 178 195 952 193 546

Summa personalkostnader -141 524 -142 379 -132 004 -119 856 -126 129

Summa övriga kostnader -57 881 -56 510 -56 647 -59 948 -61 079

Resultat 183 2 529 7 527 16 148 6 338
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Balansräkning
Balansräkning (tkr) 31 dec 2016 31 dec 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar, not 5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 167 515 159 830

Maskiner och inventarier 35 791 35 342

Summa anläggningstillgångar 203 306 195 172

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 7 62 215 55 804

Kassa och bank 53 281 66 712

Summa omsättningstillgångar 115 496 122 516

Summa tillgångar 318 801 317 688

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, not 8

Årets resultat 2 529 7 527

Resultatutjämningsreserven 0 0

Övrigt eget kapital 44 426 36 899

Summa eget kapital 46 955 44 426

varav avsatt till framtida pensionskostnader

Avsättningar

Avsättningar för pensioner, not 9 122 386 116 263

Summa avsättningar 122 386 116 263

Skulder

Långfristiga skulder, not 10 1 482 1 784

Kortfristiga skulder, not 11 147 978 155 215

Summa skulder 149 460 156 999

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 318 801 317 688

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt , not 12 305 155

Pensionsskuld intjänad före 1998 15 546 16 744
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr) 31 dec 2016 31 dec 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 2 529 7 527

Justering för likviditetspåverkande post 21 73

Justering för årets realisationsvinster -1 311 -858

Justering för avskrivningar 10 183 12 553

Justering för avsättningar till pensioner 6 123 5 002

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 17 545 24 297

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6411 -348

Ökning/minskning kortfristiga skulder -7 237 3 828

Medel från den löpande verksamheten 3 897 27 777

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 940 -27 869

Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 6 1 311 858

Summa använda medel -17 629 -27 011

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0

Amortering/ombokning av skuld, not 13 301 -301

Medel från finansieringsverksamheten 301 -301

Årets kassaflöde -13 431 465

Likvida medel vid årets början 66 712 66 247

Likvida medel vid periodens slut 53 281 66 712
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Noter
Noter (tkr) 31 dec 2016 31 dec 2015

Not 1

Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 491 474

Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 209 100

Statliga bidrag 386 609

Taxor och avgifter 15 951 13 585

Utbildning och konsulttjänster 1 414 1 817

Externa hyror 1 678 1 654

Ingår realisationsvinster, Övrigt 1602 908

enligt not 6 Summa intäkter 21 731 19 147

Jämförelsestörande intäkter 0 0

Not 2 

Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 7 113 7 979

Löner, arvoden och kostnadsersättningar 91 509 87 128

Sociala avgifter och pensioner 45 826 41 103

Personalsociala avgifter 5 045 3 763

Hyra. Leasing, fastighetsservice och energi 18 910 18 792

Förbrukningsinv. material m.m. 9 476 6 874

Reparation och underhåll 4 188 3 092

Övrigt 5 898 4 946

Summa kostnader 187 965 173 677

Not 3

Kommunbidrag Kommun andel, 2016

Järfälla, 22,5 % 40 447 39 721

Knivsta, 7,6 % 13 801 13 473

Sigtuna, 21,3 % 38 279 37 765

Sollentuna, 21,6 % 38 713 38 191

Upplands-Bro, 10,4 % 18 814 18 471

Upplands Väsby, 16,6 % 29 633 29 411

Summa 100 % 179 687 177 032

Not 4

Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 2 529 7 527

Avgår samtliga realisationsvinster -1311 -858

Justerat resultat enligt balanskravet 1 218 6 669

Not 5

Avskrivningar och materiella Ackumulerat anskaffningsvärde 454 720 290 225

anläggningstillgångar Ackumulerarade avskrivningar -107 830 -95 053

Avyttringar -6 220 0

Utrangering, komponentsavskrivningar -153 456 0

Återförda avskrivningar, komponentavskrivningar 16 092

Summa 203 306 195 172

Mark och byggnader 167 515 159 830

Maskiner och länkar 3 571 4 181

Inventarier 2 765 2 851

Transportmedel 27 464 25 679

Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 3 17

Övriga maskiner och inventarier 1 988 2 614

Summa 203 306 195 172



47BRANDKÅREN ATTUNDAS ÅRSREDOVISNING 2016

Not 6

Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde 623 1 850

anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar 0 -1 779

Nettovärde 623 71

Försäljningspris 1 934 929

Realisationsvinst 1 311 858

Realisationsförlust 0 0

Nettovinst 1 311 858

Not 7

Fordringar Kundfordringar 49 368 47 911

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 928 3 487

Övriga kortfristiga fordringar 8 919 4 406

Summa 62 215 55 804

Not 8

Eget kapital Ingående eget kapital 44 426 36 899

Justering för likviditetspåverkande poster

Årets resultat 2 529 7 527

Utgående eget kapital 46 955 44 426

Varav avsatt till RUR 2010-2013 6 902 6 902

Not 9

Pensionsförpliktelser Avgiftsbestämd ålderspension 5 091 4 742

Baserat på helår Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 1 235 1 150

Summa kortfristig pensionsskuld 6 326 5 892

Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 98 492 93 564

Särskild löneskatt 23 894 22 699

Summa avsättning för pensioner 122 386 116 263

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1997 12 511 13 475

Särskild löneskatt 3 035 3 269

Summa ansvarsförbindelser pensioner 15 546 16 744

Totala pensionsförpliktelser 144 258 138 899

Not 10

Långfristiga skulder Långfristiga skulder 1 482 1 784

Not 11

Kortfristiga skulder Leverantörer 11 282 14 675

Medlemskommuner, lån 0 0

Swedbank lån 66 000 70 000

Skatteavräkning 3 331 5 005

Upplupna personalkostnader 16 266 15 232

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 099 50 303

Summa 147 978 155 215

Not 12

Övriga ansvarsförbindelser Inventarier inom 1 år 117 155

Inventarier inom 2-5 år 188 0

Summa inventarier 305 155

Not 13

Amortering av skuld Årets andel av investeringsbidrag från MSB 301 301

Noter
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Redovisningsprinciper
Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god 
redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Samma principer har använts som i den senaste föregående årsredovisningen.

Anläggningstillgångar upptas i  
balansräkningen till anskaffnings- 
värdet minskat med investerings-
bidrag och gjorda avskrivningar.

Avskrivningar följer i princip  
rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting om  
avskrivningstider och startar den  
månad anskaffning sker eller, vid 
större projekt, den månad vi tar  
anläggningen i drift. Avseende  
fastigheter tillämpas  
komponentavskrivningsmodellen.

Upplupna räntor skuldförs.

Leverantörs- och kundfakturor med 
väsentliga kostnads- och intäkts- 
poster periodiseras.

Löner, semester och okompenserad 
övertid periodiseras. Upplupna 
löner, outtagen semester och 
okompenserad övertid, inklusive 
sociala avgifter skuldbokförs. 
RKR 14.1 har tillämpats då förbundet 
2012 har bytt redovisningsprincip 
gällande dessa kostnader.

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd  
ålderspension redovisas som  
kortfristig skuld. Avsättning för 
pensioner intjänade från och med 

1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Pensioner intjänade 
före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse i enlighet med den  
kommunala redovisningslagen.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för 
pensioner under kortfristiga skulder, 
avsättningar och ansvarsförbindelser. 

Hyres- och leasingavtals restskulder 
under återstående löptid redovisas 
som ansvarsförbindelse inom linjen i 
balansräkningen. RKRs  
rekommendation nr 13.2 tillämpas.
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Revisionsberättelse
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